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DUITSE PLAATKOEK (BLECHKUCHEN)  
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 BAKPLAAT 

Voor het deeg 

 300 g tarwebloem 
 100 g lauwwarme volle 

melk 
 8,5 g instant gist 
 40 g kristalsuiker 
 6 g zout 
 1 eidooier 
 1,5 g citroenrasppasta* 
 50 g boter 

Voor het kruimeldeeg 

 150 g tarwebloem 
 100 g koude boter 
 100 g kristalsuiker 

Voor de vulling 

 100 g pruimenjam 
 1 kg verse pruimen 

of, als het nog geen 
pruimentijd is: 

 100 g suikervrije 
appelmoes (ik gebruikte 
deze) 

 2 flinke appels in blokjes 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
ca. 2 uur en 25 minuten 
(inclusief wachttijd) 

Laat alle ingrediënten voor het deeg op kamertemperatuur komen. 
Verwarm de melk tot lauwwarm. Kneed dan van de bloem, melk en gist 
een deeg. Gebruik hiervoor een keukenmachine, een mixer met 
deeghaken of kneed het met de handen. Het deeg was bij mij erg droog, 
dus heb ik 1 el extra melk toegevoegd. 
Laat het deeg 30 minuten rijzen (afgedekt met plasticfolie of een 
douchemuts). 

Voeg de resterende ingrediënten behalve de boter toe en kneed dit tot 
een soepel deeg. Voeg vervolgens de boter toe en kneed door tot je een 
glad deeg hebt. 
Laat 30 minuten rijzen. 

Rol het deeg uit op de maat van de bakplaat, houd 1 cm dikte aan. Verdeel 
de pruimenjam (of appelmoes) over het deeg en laat het 40 minuten 
rusten. 

Maak het kruimeldeeg door de bloem, boter en suiker kort te mengen tot 
kruimels. Dit gaat het makkelijkst in een foodprocessor of door de boter in 
blokjes te snijden en met 2 messen of tussen je handen snel tot kruimels 
te rollen. 

Verwarm de oven voor op 220oC (of 200oC hetelucht). 

Druk de verse pruimen (of appelblokjes) voorzichtig in het deeg en strooi 
de kruimels er gelijkmatig overheen. Zet de bakplaat in de oven en verlaag 
de oventemperatuur naar 200 graden. Bak de plaatkoek 25 minuten. 

 

TIP: laat hem helemaal afkoelen voor het aansnijden (ik had dit geduld 
niet), dan kun je hem beter aansnijden. 

 

* Citroenrasppasta maak je gemakkelijk zelf door de rasp van een 
(biologische) citroen te mengen met 1 eetlepel suiker. Laat dit 1 nacht 
staan. De oliën uit de citroenrasp mengen zich met de suiker. Het is ook 
heerlijk in cake. Het is ook te koop in de supermarkt als citroensuiker. 

 

 


